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TÜB‹TAK
BELGE VE SERT‹F‹KA DÜZENLEME ESASLARI(*)

Amaç ve Kapsam

Madde 1. Bu Esaslar, ayr›ca düzenleme olmayan hallerde,
TÜB‹TAK taraf›ndan verilen e¤itim veya seminerlere kat›lan kiflilere
verilecek belge ve sertifikalar ile Kurum faaliyetlerinden dolay›
personele çeflitli adlarla verilecek belgelerde uyulmas› gereken usul ve
esaslar› belirlemektedir.

Hukuki Dayanak

Madde 2. Bu Esaslar, 17.07.1963 tarihli ve 278 say›l› Türkiye
Bilimsel ve Teknik Araflt›rma Kurumu (TÜB‹TAK) Kurulmas› Hakk›nda
Kanun’un 498 say›l› Kanun Hükmünde Kararname ile de¤iflik 4 üncü
maddesine dayan›larak haz›rlanm›flt›r.

Belge ve Sertifika Verilme Usulü 

Madde 3. Belge, sertifika ve her ne ad alt›nda olursa olsun bu
nitelikte bir belge düzenlenmesini gerektirecek etkinli¤in
yap›lmas›ndan önce, ilgili birim; söz konusu belgenin verilme flartlar›,
baflvuracaklar›n tafl›mas› gerekli koflullar›, belgenin içeri¤i ve sair
hususlar› belirleyerek gerekçeleriyle birlikte Baflkanl›kta Baflkan veya
yetki verdi¤i amir, Merkez ve Enstitülerde Merkez Baflkan›, Enstitü
Müdürü veya yetki verdi¤i amirden onay al›r. Al›nan onay›n bir sureti
ekleriyle birlikte ‹nsan Kaynaklar› Birimlerine gönderilir ve burada
kayda al›nmas› sa¤lan›r.

Belge ve Sertifikalar›n fiekli 

Madde 4. Düzenlenecek belge ve sertifikaya, TÜB‹TAK logosu ve
isminden sonra düzenleyen Merkez veya  Enstitünün ismi ve varsa

(*) Bilim Kurulu’nun 03.10.2004 tarih ve 125 say›l› toplant›s›nda kabul edilmifltir.
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logosu (Baflka kurulufllarla ortak düzenleniyorsa kurulufllar›n logolar›
ve kurulufl isimleri) ve di¤er gerekli hususlar eklenir. Belge alan›n ad›
soyad›, varsa Kurum veya Kuruluflu ile görevi, belgenin verilifl sebebi
ile tarihi belirtilerek, düzenleyen birimin yöneticisi ile Baflkanl›kta
Baflkan veya yetki verdi¤i amir, Merkez ve Enstitülerde Merkez
Baflkan›, Enstitü Müdürü veya yetki verdi¤i amir taraf›ndan imzalan›r.
fiilt ve benzeri levha üzerine yaz›l› belgelerde, imza flart› aranmaz.

Madde 5. Belge ve sertifikalara iliflkin “Belge ve Sertifika Kütü¤ü
Defteri” ‹nsan Kaynaklar› Birimlerince tutularak belge alan›n ad›
soyad›, Kurum veya Kuruluflu, görevi, belgenin verilifl sebebi ve
verildi¤i tarih kaydolunur.

Belgenin Kaybedilmesi

Madde 6. Belgenin kaybedilmesi dolay›s›yla yenisinin
düzenlenmesi istendi¤inde, belgesini kaybeden kifli kay›p ilan›n ç›km›fl
oldu¤u gazete nüshas›n› ekleyerek dilekçe ile yenisini almak için
müracaat eder. Kay›p ilan›n›n günlük ç›kan gazetelerden birine
verilmesi ve ilanda belge ad›n›n, ilgilinin ad› ve soyad›n›n, verildi¤i y›l ile
yenisini alaca¤›ndan eskisinin hükümsüz say›laca¤›n›n belirtilmifl olmas›
gereklidir. 

Yürürlük ve Yürütme

Madde 7. Bu Esaslar, Bilim Kurulu’nda kabul edildi¤i tarihte
yürürlü¤e girer ve TÜB‹TAK Baflkan› taraf›ndan yürütülür.
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